
  
 
 
 
 
 

E L Ő T E R J E S Z T É S 
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. május …-i nyilvános ülésére 
 
 

Az előterjesztést készítette: Dr. Gajár István jegyző, 
Katona Fatima igazgatási ügyintéző. 

Tárgy:  A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó 
értékelése. 

  
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi 
XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 94. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat, 
fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által 
közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat feladata a gyermekek 
védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és működtetése, a területén lakó gyermekek 
ellátásának megszervezése. A (2) bekezdés szerint a települési önkormányzat biztosítja a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, szervezi és közvetíti a máshol 
igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.  
  
A Gyvt. 96. § (6) bekezdése arról rendelkezik, hogy a helyi önkormányzat minden év május 
31-ig átfogó értékelést készít a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. Az 
értékelést – települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően 
– meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított 
harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül 
érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 
tájékoztatja.  
 
Az átfogó értékelés tartalmi követelményeit a fent hivatkozott törvény végrehajtására kiadott 
a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször 
módosított 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete tartalmazza. 
 
A Gyvt. értelmében a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról részben az 
önkormányzat, részben a jegyző és részben a gyámhivatal gondoskodik. A feladatok 
ellátásának értékelését az előzőekben említett felelősségi megosztás szerint végeztük el.  
 
A települési önkormányzat a törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó 
gyermekjóléti alapellátásokat társulásban is biztosíthatja. 
 
 
 
 

KEHIDAKUSTÁNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERE 
 

8784 Kehidakustány, Dózsa Gy. u 7. 
Tel.: 83/534-003., E-mail: info@kehidakustany.hu 

 
 

 

 

mailto:info@kehidakustany.hu


 

_____________________________ 
Kehidakustány Község Önkormányzata – képviselő-testületi ülés 2021. május ... 

2 

A közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti települési önkormányzat által működtetett 
gyermekjóléti szolgálat ellátási területe a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések 
lakosságára terjed ki.  
 
Kehidakustány Község Önkormányzata gyermekvédelmi feladatainak intézményfenntartó 
társulás formájában tesz eleget.   
  
Az alábbiakban szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő-testületet a 2020. évi 
gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatellátás helyzetéről:  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály 

adataira: 
 

 
1. táblázat: Kehidakustány  község demográfiája 2016-2020. évekre vonatkozóan 

 
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása: 
 
Az önkormányzat az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja a településen élő, 
gyermeket nevelő személyek részére: 
 Pénzbeli ellátások: 
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
            -  születési támogatás, 

-   települési támogatás.  
 

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 
 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak 
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 
a) meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, 
b) meghatározott pénzbeli támogatásnak, 
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek 
az igénybevételére. 
 

Korosztály: 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 
Fő: 

0-3 éves: 27 27 27 23 35 
4-6 éves: 20 18 18 18 22 
7-14 éves: 59 61 59 64 69 
15-18 éves: 33 35 37 28 30 
Összesen (0-18 éves): 139 141 141 133 156 
19-45 éves: 337 337 322 335 334 
46-60 éves: 243 251 249 246 258 
60 év felett: 342 356 368 379 393 
Összesen (0-60 év felett): 1061 1085 1080 1093 1141 
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A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultságát (1 év időtartamra), amennyiben a gyermeket gondozó 
családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg 
 
a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145 %-át, 

aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy 
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy 
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek; 

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben, 
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem 
haladja meg külön-külön vagy együttesen a jogszabályban meghatározott értéket. 

 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben a településen 2020. december 31-én 8 fő 
részesült, elutasított kérelem 2020. évben nem volt, év közben 1 gyermeknek szűnt meg a 
jogosultsága. 
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kiegészítéseként 2020. évben augusztus és 
november hónapban összesen 80.000 Ft került kifizetésre. 
 

Települési támogatás 
 
A képviselő-testület a 3/2015. (II.27.) számú rendeletében meghatározottak szerint a 
létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan 
létfenntartási gondokkal küzdő családok, illetve személyek részére, figyelemmel az Szt. 45. 
§.(4) bekezdésben foglaltakra rendkívüli és rendszeres települési támogatást nyújt.  
 
A rendkívüli települési támogatás lehet: 

- eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás, 
- temetési költségekhez nyújtott rendkívüli települési támogatás, 

A rendszeres települési támogatás lehet: 
- ápolási célú rendszeres települési támogatás, 
- gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott rendszeres települési támogatás. 

 
Az Ör. 9.§. (1) bekezdése értelmében annak adható rendkívüli települési támogatás, akinek 
családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-át. 
Indokolt esetben – különösen gyermekét egyedül nevelő szülő, három és többgyermekes 
szülő, tartósan beteg vagy egészségileg károsodott gyermeket nevelő szülő esetében- az (1) 
bekezdésben meghatározott jövedelemhatár 30 %-kal túlléphető.  
Az eseti segélyezési rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb 5.000 Ft-nál, 
és nem lehet több 15.000 Ft-nál.  
Az ugyanazon személy, vagy család részére folyósított eseti segélyezési rendkívüli települési 
támogatás összege éves szinten nem haladhatja meg a 45.000 Ft-ot.  
Az éves összeg számításánál figyelmen kívül kell hagyni az eltartott gyermek nevelésével 
összefüggő kiadásokra tekintettel nyújtott támogatást.  
A vizsgált időszakra vonatkozóan gyermek nevelésére tekintettel az önkormányzat által 
kiutalt segély kifizetésére 9 gyermek esetében, 13 alkalommal, összesen 185.000 Ft 
összegben került sor.  
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Születési támogatás 
 
Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az újszülött gyermekek szüleinek 
támogatásáról szóló 9/2015.(XII.28.) önkormányzati rendelet alapján vissza nem térítendő 
támogatást nyújt gyermek születése esetén. 
2020. évben 9 esetben került megállapításra a helyi rendelet alapján gyermek születésére 
tekintettel támogatás, melynek összege 50.000,-Ft gyermekenként.   
 

Gyermekétkeztetés: 
 
Az önkormányzat a gyermekétkeztetést az óvodai ellátás, illetve az iskolai napközis 
foglalkozás keretében biztosítja, az étkeztetésért térítési díjat kell fizetni.   
Központi jogszabály segítséget nyújt a szülőknek kedvezményes étkeztetés igénybevételére.  
 
Kehidakustány településen összesen 29 fő részesült étkeztetési kedvezményben, melyből  29 
gyermek a központi jogszabály alapján jogosult a támogatásra. 
 

Ss
z.

 Nevelési-oktatási intézmény 
megnevezése: 

Támogatásban részesülők száma: Összes 
támogatott 

létszám (fő): Ör. alapján központi jsz. 
alapján is 

1 Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 
Kehidakustány 

0 19 19 

2 Kehidakustány Deák Ferenc Általános Iskola 0 10 10 
Összesen: 0 29 29 

 
2. sz. táblázat: Étkezési kedvezményben részesülő kehidakustányi gyermekek száma. 

  
Szünidei gyermekétkeztetés: 

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést 

- a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, valamint  

- további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 
gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja. 

Kehidakustány településen halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nincs, a 2 fő hátrányos 
helyzetű gyermek törvényes képviselőjének nyilatkozata alapján szünidei gyermekétkeztetés 
biztosítására nem került sor.  
 
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása: 
 
Az önkormányzat a gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekjóléti szolgáltatást és a 
gyermekek napközbeni ellátása keretében az óvodai, iskolai napközis foglalkozást biztosítja.  
 
Az alapellátás hozzájárul a gyermekek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének 
feltárásához és a gyermekek szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez. 
 



 

_____________________________ 
Kehidakustány Község Önkormányzata – képviselő-testületi ülés 2021. május ... 

5 

Gyermekjóléti szolgálat: 
 
A gyermekjóléti alapellátás célja a működési területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és 
erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésének elősegítése, 
veszélyeztetettség megelőzése, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének 
megelőzése. Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos 
helyzetének feltárásához, és a gyermek szocializációs hátrányának csökkentésével annak 
leküzdéséhez. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális 
szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja 
a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, 
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. 
 
A Gyermekjóléti Szolgálat- összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-
oktatási intézményekkel-szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatást Kehidakustány Község Önkormányzata társulási megállapodás 
alapján a Zalaszentgróti Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által foglalkoztatott 
családgondozóval biztosítja. 
 
A gyermekjóléti szolgálat a településen jól működik, a törvény által előírt tárgyi feltételek 
adottak a szolgálat működéséhez. A szolgálat Kehidakustány és Kallósd vonatkozásában 1 
fővel látja el tevékenységét, önálló családgondozó alkalmazásával. 
 
A családgondozó heti egy alkalommal tart ügyfélfogadást az önkormányzati hivatalban, 
illetve ugyanezen alkalommal látogatja meg a településen a gyermekjóléti szolgáltatásokkal 
érintett családokat.   
A gyermekjóléti szolgáltatás a településen térítésmentes.  
A szolgálat feladatai több témakörben csoportosíthatók, az alábbiak szerint: 

− a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése 
érdekében, 

− a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, 
− a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében, 
− a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében 

tett feladatok. 
 
2020. évben együttműködési megállapodás alapján 1 család volt gondozásban, 2 család 
gondozása január elején lezárásra került. Védelembe vett gyermek a településen nincs. 
 
Az alábbiakban tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet a gyermekjóléti szolgáltatással 
kapcsolatos néhány adatról: 
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Ellátotti létszámadatok alakulása 2020. évben 
Szolgáltatást igénybevevők száma együttműködési megállapodás 
alapján  

1 család 

Alapellátásban szereplő gyermekek 2 gyermek 
Védelembe vett gyermekek 0 
Egyszeri esetkezelés (nem együttműködési megállapodás alapján) 2 fő / 2 család 
Lezárt esetek száma I. félévben 2 család 

 
3. sz. táblázat: A gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevő családok/gyermekek száma 2020. évben 

 
A családoknál  2020. évben megjelenő problématípusok együttműködési 
megállapodással (alapellátott és védelembe vett gyermekek együtt) -  nem 
halmozott probléma  
Életvitel  3  
Családi-kapcsolati konfliktus 3  
Elhanyagolás 3  
Gyermeknevelési 3  
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség 3  
Magatartászavar, teljesítményzavar 2  
Lelki, mentális 3 
Foglalkoztatással kapcsolatos 2  
Anyagi (lakhatással, megélhetéssel összefüggő) 3 
Ügyintézéssel kapcsolatos 3 
Információkéréssel kapcsolatos 3 
Összesen: 31  
 

4. sz. táblázat: A családoknál megjelenő problématípusok száma 2020. évben  
 
 

A településen élő ellátottak nagyobb számát a gyermeket nevelő családok teszik ki. 
Kiemelkedő probléma az ellátott családok életében az anyagi nehézségekből, a családon 
belüli kapcsolatrendszer problémáiból, gyermeknevelési problémákból, valamint a nem 
megfelelő életvitelből adódott, mely rossz hatással van a családban élő gyermekekre.  
A nagyobb gyerekek esetében a kortárscsoport negatív hatása is megfigyelhető, melyből 
iskolai hiányzás, magatartásbeli problémák adódtak.  
A családokban jelentkező problémákat segítő beszélgetéssel, tanácsadással, 
információnyújtással segítette a családgondozó. 
Az anyagi gondok enyhítése céljából 2 családot több alkalommal személyre szóló gyermek és 
felnőttruha adománnyal, valamint több alkalommal élelmiszeradománnyal segített a szolgálat.     
Azon kliensek akik együttműködési megállapodással nem rendelkeznek, önkéntesen, egyszeri 
esetkezelés formájában vehették igénybe a szolgáltatást.  
   
Szakmai tevékenység alakulása 2020. évben 
Információnyújtás 14 alkalom 
Segítő beszélgetés 41 alkalom 
Tanácsadás 19 alkalom 
Ügyintézéshez segítségnyújtás 1 alkalom 
Konfliktuskezelés 0 
Adományközvetítés 17 alkalom 
Esetkonzultáció 20 alkalom 
Családlátogatás 41 alkalom 

 
5. sz. táblázat: Gyermekjóléti szolgálat szakmai  tevékenységeinek típusa és száma 2020. évben  
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Az értékelési időszakban Kehidakustány településen megelőző pártfogásba vételre, családba 
fogadásra, várandós anya gondozására nem került sor, ideiglenes hatályú elhelyezés egy 
újszülött csecsemőt érintően történt.  
Az esetmenedzser az év folyamán nem hívott össze esetkonferenciát.   
 
A gyermekjóléti szolgálat családgondozójának tájékoztatása szerint a jelzőrendszer tagjaival 
való együttműködés tapasztalatai jók. A jelzőrendszer ülésének összehívására szükség szerint 
kerül sor, azonban egy adott évben egy alkalommal az előírásoknak megfelelően összehívásra 
kerül. A jelzőrendszer megfelelő működésének köszönhetően a jelzőrendszeri tagokkal 
rendszeres az esetkonzultáció, és a kapcsolattartás. Az ülésen többek között részt vesz a 
jegyző, a védőnő, a háziorvos, az óvoda és az általános iskola részéről a gyermekvédelmi 
felelős, a hivatal igazgatási ügyintézője valamint ha szükséges, más meghívott szakember.  
 
A felmerült problémák a lehető legrövidebb időn belül a szolgálat tudomására jutnak, a 
településeken megoldott a napi kapcsolattartás a tagok között.  
 

Gyermekek napközbeni ellátása, gyermekek átmeneti gondozása: 
 

Gyermekek napközbeni ellátása: 
 
A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük 
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
 
A gyermekek napközbeni ellátása keretében az önkormányzat az óvodai ellátást és az iskolai 
napközis foglalkozást biztosítja, Kehidakustány község területén lévő nevelési-oktatási 
intézmények igénybevételével. Az óvodai ellátás és az iskolai napközis foglalkozás 
igénybevétele a köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései alapján történik.   
 

Ellátás megnevezése: Ellátást igénybe 
vevők (fő): 

A kehidakustányi óvodába járó kehidakustányi gyermekek száma: 19 
A kehidakustányi általános iskolába járó kehidakustányi gyermekek száma: 53 
ebből: - menzások száma: 10 

- napközisek száma: 33 
 - nem vesznek igénybe ellátást: 10 
A kehidakustányi óvodába járó nem kehidakustányi gyermekek száma:               9 
A kehidakustányi ált. iskolába járó nem kehidakustányi gyermekek száma:              63 
Összesen (óvoda, általános iskola):            144 

 
5. sz. táblázat: Kimutatás a nevelési-oktatási intézményi ellátást igénybe vevők számáról  
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Gyermekek átmeneti gondozása: 
 
A gyermekek átmeneti gondozása keretében a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi 
fejlődését elősegítő, az életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő 
étkeztetéséről, ruházattal való ellátásáról, mentálhigiénés és egészségügyi ellátásáról, 
gondozásáról, neveléséről, lakhatásáról (a továbbiakban: teljes körű ellátás) kell gondoskodni. 
A gyermekek átmeneti gondozását - a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes 
képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) kérelmére vagy belegyezésével - ideiglenes jelleggel, 
teljes körű ellátással kell biztosítani, ha a szülő egészségügyi körülménye, életvezetési 
problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését a 
családban nem tudja megoldani. A fogyatékos gyermek számára a sajátos szükségleteihez 
igazodó ellátást kell biztosítani. 
Kehidakustányban az értékelési időszak alatt gyermek átmeneti gondozására nem került sor.  
 

 
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása: 

 
2007. évtől jelentkezett új feladatként a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 
végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet alapján a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek nyilvántartása, és az ehhez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatás. 
Kehidakustány község jegyzői gyámhatósága a szülők önkéntes nyilatkozata alapján 2 fő 
hátrányos helyzetű gyermeket tart nyilván, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek a 
településen nincs.   
 
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett 

szakmai ellenőrzések tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének 
alkalmával tett megállapítások: 

 
Az értékelési időszakra vonatkozóan szakmai ellenőrzésre nem került sor.   
 
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása: 
 
A jövőre vonatkozóan a gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátásában is törekedni kell 
arra, hogy a rendelkezésre álló pályázati lehetőségek minél jobban kihasználhatók legyenek.  
 
A főként egyedülálló szülő által gyermeket nevelő családok jövedelmi problémái, anyagi 
gondjai a jellemzőek, ezért változatlanul a pénzbeli ellátások jelentik elsősorban a segítséget, 
melyek települési támogatás keretében igényelhetők.  
 
Esetenként szülő kér akár a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóitól, akár a 
családgondozótól segítséget a gyermekekre vonatkozóan igényelhető ellátások – pl. CSED, 
GYES, GYED, családi pótlék – iránti kérelmek nyomtatványainak kitöltéséhez, mert nem 
tudják azokat kitölteni, illetőleg sokszor arra vonatkozóan sem rendelkeznek információval, 
hova kell benyújtani. 
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7. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása, információ a gyermek- és 
fiatalkorú bűnelkövetőkről: 

 
Az önkormányzat 2007. évben fogadta el Kehidakustány település bűnmegelőzési és 
közbiztonsági koncepcióját.  
 
A koncepció célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának 
megfogalmazása, a megvalósítandó rövid-, közép- és hosszú távú célok, illetve prioritások 
kijelölése, a végrehajtás módjának meghatározása, a fejlesztés folyamatos biztosításával az 
életminőséget javító közbiztonság megteremtése. A koncepció alapján a bűnmegelőzést és a 
közbiztonságot érintő kiemelt feladatok: 

- a bűn-okok feltárása, megállapítása, 
- a sértetté válást befolyásoló tényezők feltárása, 
- a bűnalkalmak számát redukáló intézkedések megfogalmazása, 
- a bűnmegelőzés célrendszerének meghatározása, 
- az elsőbbséget élvező célok és a nagy jelentőségű feladatok meghatározása, 
- döntések előkészítése, döntés, majd a döntés továbbítása a megfelelő szakmai 

szervezetek felé, 
- a feladatok közös végrehajtása, szoros együttműködés az önkormányzat, a szakmai 

szervezetek, a helyi intézmények és a helyi társadalom tagjai között, 
- a bűnmegelőzésben együttműködők között folyamatos partnerségi viszony fenntartása, 
- a társadalmi megelőzési program és az ezzel kapcsolatos információk hatékony 

továbbítása, folyamatos kommunikálása.  
 

Fiatalkorúakkal kapcsolatos eljárások alakulása: 
 

Bűnelkövetők száma 
(fő): 

Bűncselekmények 
száma (fő): Bűnelkövetés oka: 

0 0 - 
 

6. sz. táblázat: Kimutatás a fiatalkorú bűnelkövetésről. 
 
7. Az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának területén olyan civil szervezet, amely a 
gyermekvédelmi alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció, stb. területén 
közvetlenül segítséget tudna nyújtani, nem működik, azonban közvetett segítséget tud adni a 
Sportegyesület és az azon belüli szakosztályok, valamint a Kehidakustányi Turisztikai 
Egyesület, elsősorban a szabadidős programok szervezésével. 
 
A gyermekek szabadidős programjaival kapcsolatban az önkormányzat nyújt segítséget azzal, 
hogy a településen a kultúrház, a könyvtár, a sportpálya a fiatalok rendelkezésére áll, 
elsősorban a szabadidős programok szervezéséhez.  
A környék adottságaiból adódóan kirándulások, szabadidős programok is szervezhetők. Nyári 
időszakban az óvodás és általános iskoláskorú gyermekek számára június és július 
hónapokban étkeztetést is biztosító napközis tábor működött, mely enyhítette a családok 
gyermekelhelyezéssel kapcsolatos problémáit.    
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ÖSSZEGZÉS 
 

Kehidakustány Község Önkormányzata 2020. évben a pénzbeli ellátások vonatkozásában 
eleget tett törvényi kötelezettségeinek, melyen felül az újszülött gyermekek szüleinek nyújtott 
támogatással nyújt segítséget a településen élő, gyermeket vállaló családoknak. További 
támogatások bevezetésére anyagi források hiányában nem volt lehetőség. 
 
Összességében elmondható, hogy a település gyermekjóléti problémák szempontjából nem 
súlyosan veszélyeztetett terület. 2020. évben a gyermekekkel kapcsolatos problémák az előző 
évekhez képest csökkentek. A jövőben is fokozottan oda kell figyelni a fiatalabb korosztályra, 
segíteni kell őket az önkormányzati lehetőségek függvényében. 
 
Mint az a beszámolóból megállapítható, az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, 
hogy Kehidakustányban a gyermekek megfelelő ellátása, anyagi- és szociális körülményei 
biztosítva legyenek. A gyermekvédelem területén a legfontosabb feladat a prevenció, a 
megelőzés, hogy a településen élő gyermekek kiegyensúlyozott, szerető családi környezetben 
nevelkedhessenek.   
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
tevékenységről készült átfogó értékelést megtárgyalni szíveskedjen. 
 
HATÁROZATI JAVASLAT: 
 
Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységről készült átfogó értékelést az előterjesztett tartalommal 
jóváhagyja.  
 
Határidő: 2021. 05. 31.  
Felelős: Lázár István polgármester. 
 
Kehidakustány, 2021. május 25. 
 
 Tisztelettel: 
 
         Lázár István  
         polgármester 
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